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SISÄLTÖ

Sähkön siirtohinta ei
muutu Nurmijärvellä

T

alven puhutuimpia aiheita oli sähkön siirtohinta. Verkkoyhtiö Caruna, joka osti vuonna
2013 Fortumin omistuksessa olleet verkot, ilmoitti nostavansa siirtohintaa lähes 30 %.
Nurmijärven alueella sähkö siirtyy lähes täysin Nurmijärven Sähköverkon omistamassa
verkossa – Carunalla on vain pari asiakasta raja-alueilla. Nurmijärven Sähköverkko ei
tule nostamaan sähkön siirtohintaa tämän vuoden aikana.

N

äin siitä huolimatta, että investoimme vuosittain miljoonia euroja sähkönjakelun
toimitusvarmuuteen siirtämällä linjoja maan alle. Lisäksi tarkastamme linjoja säännöllisesti helikopterilla, joka on nopein ja taloudellisin tapa tarkastaa.

S

äävarmaa verkkoa rakennetaan tänä vuonna Jokelassa radan itäpuolella, Pertussa,
Alhossa ja läntisellä teollisuusalueella. Klaukkalassa maakaapeloidaan Pietarinmäessä ja Toivolassa, Rajamäellä keskustan alueella sekä Mäenpäässä.

V

enla-palvelu – jonka avulla voit tarkastella internetissä sähkönkulustustasi – on
uudistettu. Uusi versio on responsiivinen eli eri laitteissa, kuten puhelimissa, tableteissa ja tietokoneissa skaalautuva sekä ulkoasultaan nykyaikaisempi. Iso muutos on
myös se, että sivukohtaiset interaktiiviset ohjeet saa auki sivun ylälaidan i-painikkeesta.
Lisäksi käyttötietojen siirtäminen Excel-taulukko-ohjelmaan on toimivampi. Kirjautuminen
tapahtuu olemassa olevilla tunnuksilla.
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Passiivitalossa on monta energianlähdettä

Pusilan projektissa
hyödynnetään
uusia ratkaisuja
– Jyväskylän Asuntomessuilla 2014 katsoin triplo-harkkoa ja
tokaisin, että tuollaista en ainakaan laita seinään. No siellä ne
nyt kuitenkin ovat, muistelee Juha Pusila, joka alkoi rakentaa
Klaukkalaan passiivienergiataloa viime vuoden huhtikuussa.
Hartiapankkirakentaminen on vienyt kaiken vapaa-ajan ajankäytön erikoisjärjestelyillä.

Juha Pusilan kädessä silikaattilevy, jollaisilla takka tullaan
päällystämään ja jonka pinta
lopuksi rapataan. Olohuoneessa
sijaitsevalta takalta lähtee vesiputket hybridivaraajalle. Takan
lämpö menee lopulta lattian
lämmittämiseen.

TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

P

usilan passiivitalo
näyttää tavalliselta,
tyylikkäältä omakotitalolta, joita koko uusi
Lintumetsän alue on täynnä. Tämän talon erikoisuus
löytyy teknisestä tilasta ja
sen sydän on 1200 litran
hybridivaraaja, johon on
liitetty useita eri lämmönlähteitä.
Tärkein lämmönlähde
on olohuoneen nurkassa
loimottava vesikiertotakka,
josta on vedetty putket
varaajaan. Samalla lailla
on vedetty putket saunan
vesikiertokiukaasta, jossa
on lisäksi myös hormikerääjä, joka ottaa hormista
palokaasujen energian talteen kierukkaan. Vesikier-

totakan teho veteen on 16
kW ja vesikiukaan 10 kW.
Kiukaassa poltetun puun
primäärienergiasta otetaan
talteen kolmasosa.
Talon katolla on kolme
aurinkokeräintä – kooltaan
yhteensä kahdeksan neliötä – jotka keräävät auringon energian nesteeseen ja
siirtävät ilmaisen lämmön
varaajaan. Tavoitteena on,
että päälämmityskauden
ulkopuolella eli maaliskuulta lokakuulle kaikki
lämmitykseen ja käyttöveteen tarvittava energia tulee katolta. Varaajassa on
varmuuden vuoksi myös
sähkövastus ja siihen on
mahdollista liittää lisää
lämmönlähteitä.

Katolla on myös 22
sähköä tuottavaa aurinkopaneelia (yhteensä 35
m2), joiden piikkiteho on
5500 kW. Periaatteessa
aurinkopaneelit tuottavat
enemmän sähköä kuin
talo kuluttaa vuodessa,
mutta pimeään aikaan toki
joutuu ostamaan sähköä.
Talossa on Enervent
Pingvin -lämmöntalteenottojärjestelmä, jonka
hyötysuhde on 80%. Talon
alle on asennettu 200 m
maapiiri eli maalämpöputkisto, jossa kiertävä neste
esilämmittää tuloilmaa talvella kymmenen C-asteen
verran – ja jäähdyttää sitä
vastaavasti kesällä.

Talon seinät on muurattu vahvistetusta styroxista tehdyistä triplo-harkoista, jotka painavat vain 4 kg.
Tyhjään tilaan valetaan betoni.
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Omannäköinen
ratkaisu
Pusila on markkinointijohtaja helsinkiläisessä
Arena Centerissä. Aloittaessaan taloprojektin hän
sopi esimiehensä kanssa,
että työskentelee rakennusprojektin ajan aamuseitsemästä klo 15:een,
josta ehtii noin neljäksi
työmaalle. Siellä töitä
kahdeksaan asti ja sitten
kotiin Espooseen luo per-

heen, jonka muodostavat
vaimo Eeva-Leena, 8-vuotias Eetu-poika ja kaksi
vesikoiraa. Lisäksi tietysti
kaikki lomat ovat kuluneet
omakotityömaalla.
– Olemme tottuneet
lämmittämään puilla ja
nauttimaan takkatulen
lämmöstä nykyisessä
rintamamiestalossamme.
Ajatuksena oli, että tulevat
asumiskustannukset olivat
mahdollisimman edulliset
ja samalla ekologisesti uusiutuvaa energiaa hyödynnettäisiin järkevästi. Siitä
kai se enimmäkseen lähti
tämä idea passiivitalosta

Katolla on kolme aurinkokeräintä (yhteensä 8 m2) sekä
22 sähköä tuottavaa aurinkopaneelia pinta-alaltaan 35 m2.

Vesikiertotakan
teho veteen on
16 kW ja vesikiukaan 10 kW

ja tulevasta hybridilämmitysjärjestelmästä. Sitten
tutustuin Ekolämmöx-yrityksen Kari Balkiin, joka
vastaa talon lämmitysjärjestelmän suunnittelusta
ja toimituksesta.
– Nykyisessä talossa
lämmitämme takan noin
160 kertaa vuodessa. Kari
suunnitteli järjestelmästä
meidän näköisen ratkai-
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Hybridivaraajaan tulee energiaa vesiputkissa takasta, kiukaasta ja katon aurinkokeräimistä.

sun. Hän otti suunnittelussa huomioon tottumuksemme ja tarpeemme,
Pusila kertoo.
Ekolämmöx on yksi harvoista Suomessa toimivista
vaihtoehtoisiin lämmitysjärjestelmiin erikoistuneista yrityksistä. Liikeideana
on toteuttaa puun ja auringon eli uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja
omakotirakentamisessa.
Uusi
seinärakenne
Pusilan itse piirtämän
200 m2:n yksitasoisen
talon ilmanvuotoluvuksi
mitattiin helmikuun alun
tiiveysmittauksessa 0,3,
kun se normitalossa on 2:n
luokkaa. Vuotolukua ei ole
pakko selvittää, mutta se
kannattaa käytännössä mitata, koska se on samalla
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Saunan kiukaalta lähtee myös vesiputket hybridivaraajalle. Hormissa on lämmön talteenotto.

laadun mittari. Passiivitalon raja-arvo on 0,6.
Pusilan passiivitalon
seinärakenteen u-arvo
eli lämmöneristyskyky
on markkinoiden paras
eli 0,10 W/m2K. Normivaatimus on 0,17. Seinät
ovat eps-harkkoa, johon
on lisätty grafiittia, jolloin
lämmöneristyskyky on
20 % parempi verrattuna
tavalliseen styroxiin. Yksi
eps-harkko on 120 cm
pitkä, 30 cm korkea ja 42
cm paksu ja tällainen Triplo-harkko painaa vain neljä
kiloa. Vastaavan kokoinen
eristetty kevytsoraharkko
painaa noin 60 kg.
– 7-vuotias Eetu-poikammekin kykeni
osallistumaan seinien
kasaukseen. Harkot
ladotaan paikoilleen kuin
Lego-palikat ja sitten niiden rakenteen sisältämään
onteloon valetaan betonia
jopa koko huonekorkeus
kerrallaan. Ulkopinnan
voi rapata suoraan harkon
päälle. Sisäseinään liimataan saneerauslaastilla
gyproc-levy. Keittiössä
levyn alle asennetaan 1
mm:n vahvuinen pelti,
jolloin kaapistot voi kiinnittää suoraan seinään.
Muutkin osat taloa
on eristetty tehokkaasti.
Alapohjassa on eristettä
30 cm, kun normisti sitä
on 20 cm. Yläpohjassa on
50 cm puhallusvillaa ja 30
mm uretaanilevy, kun normipaksuus on 30-40 cm.
Ikkunoiden u-arvo on 0,65,
kun se normaalisti on 1,0.
Talon perusosien materiaalit eli rungon, kattotuolit ja katemateriaalit,
yläpohjaeristeet, ikkunat
ja ovet toimitti Passiivikivitalo. Koko talon kustannusarvio liikkuu noin 300
000 eurossa.
Puuta Pusila on tähän
asti saanut lähimetsistä
ja mökiltä Mäntyharjulta.
Tavoitteena on saada puu
jatkossakin mahdollisimman läheltä.
– Kuten Juha Mieto on
sanonut: puu lämmittää
kolmesti – ensin kaataessa, sitten halkoessa ja
lopulta tulipesässä, Pusila
toteaa.

Tero Tiihonen ja Niko Elo valmistuvat kaukolämpöasentajiksi syksyllä.

Oppisopimus tuottaa osaavaa
henkilökuntaa
– Porukka ikääntyy ja
piti tehdä nuorennusleikkausta henkilökunnassa. Olimme aiemmin yrittäneet tehdä
rekrytointeja, mutta
saavutettu ryhmä oli
turhan suppea. Niinpä
päätimme kokeilla oppisopimuskäytäntöä,
kertoo käyttöinsinööri
Tom Östlund. Niko Elo
ja Tero Tiihonen ovat
nyt olleet Nurmijärven
Sähkön oppisopimustyöntekijöitä vajaan
vuoden ajan.
– Kun koulutamme itse,
saamme sellaisia työntekijöitä kuin haluamme.
Lisäksi saamme eri alojen
motivoituneita moniosaajia, jatkaa Tom Östlund,

joka laittoi oppisopimustoiminnan käyntiin Nurmijärven Sähköllä.
Tero Tiihonen on
valmiiksi jo sähköasentaja
ja Niko Elo teräsrakenneosaaja. Nyt heistä tulee
kaukolämpöasentajia.
Soveltuvuus selviää
samalla
Oppisopimusjakso on
yhteensä vuosi ja kahdeksan kuukautta, jona aikana
koulupäiviä on yhteensä
18, johon tulee päälle
näyttö- ja teoriakokeet.
Työpaikan oppisopimuskouluttaja on käyttömestari Timo Harju. Perjantait
on varattu nimenomaan
oppilaiden kouluttamiseen
ja neuvomiseen. Oppilaille
annetaan myös etätehtäviä.
– Oppisopimusjakso
on samalla pitkä koeaika,

jolloin saadaan aika hyvin
selville oppilaan soveltuvuus vaadittuihin tehtäviin.
Oppisopimusoppilaat
tekevät normaaleja kahdeksan tunnin työpäiviä ja
saavat vähintään minimipalkan – Nurmijärven
Sähkö tosin maksaa tätä
parempaa palkkaa. On
todennäköistä, että oppisopimustyöntekijät työllistyvät, jolloin he saavat heti
enemmän palkkaa.
– Onhan tämä hyvä
systeemi. Pääsee heti
tekemään töitä käytännössä. Eikä kaikkia asioita voi
edes opettaa koulunpenkillä. Olen tehnyt kaikkea
mahdollista – hitsaustöitä,
laitosten ylös- ja alasajoa, säätötoimenpiteitä.
Huonoja puolia ei ole tullut
vastaan, toteaa 32-vuotias
Niko Elo.

– Koulussa pääsee
vähän jyvälle ja saa perustietoa, mutta on hyvä
että pääsee käytännössä
tekemään. Olen tehnyt
aikaisemmin sähköasentajan töitä, kuten asentanut
etäluettavia sähkömittareita. Täällä olen työskennellyt vanhemman sähköasentajan kanssa ja mm.
asentanut turvakytkimiä
kaukolämmön etäluettavia
mittareita varten, kertoo
25-vuotias Tero Tiihonen,
joka asuu Hyvinkäällä avovaimonsa ja 9 kk vanhan
lapsen kanssa.
Tero pääsi oppisopimuskoulutukseen, kun
Tom Östlund soitti hänelle
nähtyään ilmoituksen työvoimatoimiston nettisivuilla. Niko näki ilmoituksen
lehdessä. Miehet aloittivat
työt huhtikuussa 2015 ja
valmistuvat syyskuussa.
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Biolämpö

Rajamäen uimahallissa

Rajamäen uudistettu
uimahalli lämpenee
Nurmijärven Sähkön
biolämmöllä, joka
tuotetaan lähialueen
puuhakkeella. Viime
vuoden kesäkuussa avattu uimahalli
kasvoi saneerauksessa 2,2-kertaiseksi
kooltaan, mutta sen
energiankulutus kasvoi
vain noin 20 %. Uimahalli on kooltaan kuin
pkt-yritys, sillä siellä
on töissä 19 vakinaista
ja 25 osa-aikaista työntekijää.

–K

un loimme visiota 2010 uudesta uimahallista,
oli tavoitteena Suomen
ekologisin ja palveluiltaan
personoiduin uimahalli.
Visio ohjasi hanketta, vaikka tavoitteeksi täsmentyi
matkan varrella ’energiatehokkain’. Tavoite on
edelleen tähtäimessä, vaikka uimahallin saaminen
täydellisesti toimintaan
ei ole toteutunut, toteaa
uimahallin toimitusjohtaja
Juha Ahonen.
– Tilanteeseen vaikutti
pukuhuoneiden ja saunojen pesutilojen ilmanvaihdosta vastannut kone, joka
oli vääränlainen. Sen voi

vaihtaa vasta heinäkuussa, kun halli on kiinni ja
huoltotauolla.
Uimahallista löytyy oivallisia teknisiä toteutuksia, kuten laajennusosan
altaiden vedenkäsittelyn
ultrasuodatusjärjestelmä,
joka tuottaa parhaan veden
ja säästää käyttötaloudessa. Vanha osa sai uuden
julkisivun ja eristeet, joten
sielläkään lämpö ei mene
harakoille.
Lattiamateriaali
puhuttaa
Rohkea ratkaisu oli
valita lattiamateriaaliksi
akryylibetonimassa, jota

ei muualla Suomessa ole
käytössä uimahalleissa.
Suurin osa lattiasta on
toiminut odotetusti, mutta
joitakin osia on työstetty
uudelleen johtuen niiden
liukkaudesta.
– Hallin lattian harmaat laikut ovat lakkaa,
eivät likaa. Lakka kuluu
muualta tummemmaksi,
mutta reunoilla ei, joten
siellä se erottuu erivärisenä. Tavoitteena on, että
lattia tehdään uudestaan
heinäkuussa.
Vapaa kloori
ei haise
Kloorin määrässä ei ole
tapahtunut muutosta. Osa
ihmisistä kuvittelee, että
olisi olemassa uimahalleja,
joissa ei käytetä klooria.
– Klooritonta uimahallia ei ole. Vaikka käytössä olisi otsonointi tai
UV-säteilytys, klooria on
käytettävä. Meillä otsonointia tai UV:tä ei tarvita.
Teemme kloorinkin itse
käytön mukaan vedestä ja
ruokasuolasta elektrolyysin kautta.
– Jos uimahallissa
haisee kloori, on se merkki

Juha Ahonen esittelee ilmastointikonehuonetta, joka on vaikuttavan
kokoinen. Ja tässä näkyy vain uusi
puoli – vanhakin jäi käyttöön.
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Uimahallissa
käy keskimäärin
900 asiakasta
päivässä
TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

epäpuhtauksista vedessä,
joita kloori sitoo itseensä.
Toisin sanoen ihmiset
eivät ole peseytyneet
huolella ennen altaaseen
menoa. Vapaa kloori ei
nimittäin haise, mutta
epäpuhtauksiin sitoutunut
kloori kylläkin.
Suihkuun ilman
uima-asua
Ahonen korostaa peseytymisen merkitystä.
Suihkussa on käytävä
ilman uima-asua, kuten
myös saunassa. Veteen
voi mennä uimashortseissa, jos ne ovat puhtaat.
Minkä tahansa kokoinen
uima-asu on hyväksyttävä – myös islamilaisten
naisten burkhini – kunhan
se on puhdas ja uima-asumateriaalia.
– Uimahallien pitää
pysyä mukana kehityksessä. Jos joku ei tule sen
takia uimaan, että ei saa
uida shortseissa, on se
huono homma. Naisen uimapuvussa on yhtä paljon
kangasta kuin shortseissa.
Mutta oli vedenkäsittelyjärjestelmä millainen
hyvänsä, se ei kestä, jos

ihmiset eivät peseydy
kunnolla. Meilläkin on
keskimäärin 900 asiakasta
päivässä, Ahonen toteaa.
Tasasyvyinen
pääallas
Remontissa halliin rakennettiin uusi 25 m 8-ratainen kilpa-allas, joka on
kauttaaltaan 1,80 m syvä
– mikä on poikkeuksellista, sillä yleensä altaat ovat
matalampia toisesta päästä. Ratkaisu on kuitenkin
erinomainen, sillä hallissa
voi järjestää kilpailuja
sekä vesijuosta päästä
päähän. Uutta on myös
kylmävesiallas, 4 m syvä

hyppyallas, jossa on 5-,
3- ja 1-metrin hyppytasot
sekä metrin ponnahduslauta. Vanha opetusallas
on nyt lämminvesiallas,
joka on koko ajan asiakkaiden käytössä. Vanhasta 25
m altaasta on tehty 90 m2
monitoimiallas sekä 150
m2 lasten ja nuorten allas.

Saman katon alla on mittavat
kuntosalit. Hyvää oloa itselleen
polkee Juha Paakkanen.

Lattia on akryylibetonimassaa,
jollaista ei ole käytössä missään
muussa uimahallissa Suomessa.
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Kirsti Handolin etälukee isänsä sähkönkulutusta

Venla-palvelu paljastaa sähkön käytön

Klaukkalalaisen Kirsti Handolinin 93-vuotias isä Paavo asuu yksin vanhassa
omakotitalossa Nummenpäässä 15 kilometrin päässä tyttärestään. Tytär
tarkastelee isänsä sähkökulutusta Nurmijärven Sähkön tarjoaman, juuri
uudistetun Venla-palvelun avulla kotisohvallaan Klaukkalassa.

TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

Uudistunut Venla-palvelu
1.
1.

Uusi versio on responsiivinen eli
skaalautuu eri puhelimiin, tabletteihin
ja tietokoneille.

2.
2.

Ulkoasultaan nykyaikaisempi.

3. Live-ohjeet.
Erillisiä käyttöohjeita ei tarvita.

3.

3. Käyttötietojen siirto Excel-taulukko
-ohjelmaan toimii paremmin.

4.

T

arkalleen ottaen
Paavo Handolin ei
asu aivan yksin
Peltolan tilalla syrjäisellä
Nummenpään kulmalla,
vaan hänellä on seuranaan
Kirstin Kippis-kissa. Mannerheimin myöntämällä
ansiomerkillä palkittu
jatkosodan veteraani on
hyvässä kunnossa ja hoitaa itsenäisesti talouttaan.
Pitkän iän salaisuus on
säännöllinen liikunta, ihmissuhteet ja ehkä sekin,
että hän on absolutisti.

4.
5.

Kirjautuminen tapahtuu olemassa
olevilla tunnuksilla.
www.nurmijarvensahko.fi
> Online-palvelut
> kirjaudu Venla-palveluun

Venla auttaa energian
säästämisessä
– Venla-palvelu on todella
toimiva ja hyödyllinen.
Sillä saa tiedot kaikista hallinnassa olevista
kiinteistöistä Nurmijärven
Sähkön alueella kuukausittain, päivittäin ja jopa
tunneittain. Vuosiraportit
saa neljältä viimeiseltä
vuodelta. Tämä auttaa
energian säästämisen
suunnittelussa ja energiatehokkaassa asumisessa,
Kirsti Handolin toteaa.
Kirsti Handolin on
Nurmijärven Sähkön
omistajan edustaja, sillä
hän on yhtiön hallituksen
varapuheenjohtaja ja
kunnanhallituksen varapuheenjohtaja. Hän asuu
miehensä Petrin kanssa
kookkaassa omakotitalossa Klaukkalassa, joten
energian kulutus kiinnostaa.
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Kirsti Handolin voi tarkastella isänsä kiinteistön sähkönkulutusta kotoaan
15 km päässä isältä.

Kippis-kissa tarkastelee Venla-palvelun avulla sähkönkulutusta 93-vuotiaan Paavo Handolinin talossa. Tytär Kirsti
Handolin seuraa toimintaa.

Maalämpö on
huoletonta
– Meillä on maalämpö ja
vesikiertoinen lattialämmitys. Energiaa ei kulu
kohtuuttomasti talon
lämmittämiseen. Nykyai-

kainen talon ilmastointi
sen sijaan on iso sähkön
kuluttaja. Maalämpö
on ollut huoleton ja sen
tarjoama lattialämmitys
miellyttävä. Maalämmön
ideoi aikanaan omakotitalotyömaamme vastaava

mestari Anssi Haavisto.
– Talo on rakennettu
2004, jolloin maalämpö
alkoi tehdä tuloaan. Silloin
ei rekisteröity kovin
tarkkaan, minne maalämpöreikä porattiin. Nykyisin
tiedon maalämpöreikien

sijainnista saa rakennusvalvonnasta, jonne ne
rekisteröidään.
Kunnan asiakirjat
sähköiseen muotoon
Nurmijärven kunnan

luottamuselimet siirtyivät
tämän vuoden alusta sähköiseen tiedonvälittämiseen siten, että asiakirjat
ovat pääsääntöisesti vain
sähköisessä muodossa.
– Käytän tietokoneita
päivittäin. Minulla on

pöytäläppäri, iPad ja älypuhelin. Luen sähköpostit
ja erinäköisiä asiakirjoja,
lehdet, hoidan pankkiasiat
ja laskut sekä hoidan
asiakkuuksia, oli kyseessä
sitten valokuvat, matkatoimisto tai sähköyhtiö. Ostan
netistä etupäässä kirjoja.
Ehkä eniten käytän älypuhelinta, Kirsti Handolin
kertoo.
Kirsti Handolin on
myös kunnanhallituksen
edustaja vesilaitoksen
johtokunnassa. Harrastuksena hänellä on suunnistustoiminta Rajamäen

Rykmentissä. Kolmesta
lapsesta keskimmäinen,
Aapo, harrastaa suunnistusta ja tiistai-illat kuluvatkin kesäaikaan iltarasteilla
milloin milläkin kulmalla
Nurmijärveä.
– Uusi Venla-palvelu
kannattaa ottaa käyttöön.
Sieltä se löytyy nettisivuilta Online-palveluiden takaa. Kerran kun
tallentaa asiakastunnukset
ja käyttötunnukset oikein
sivuille, ei niitä tarvitse
sinne joka kerta naputella,
Kirsti Handolin toteaa.
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Golf GTE koeajossa Niinikosken perheellä

Harrastuksiin
sähköautolla

”Takana
tulevia saattoi
hämätä, kun
jarruvalot eivät
pala.”

Pasi Ja Irina Niinikoski Raalasta voittivat viikonlopuksi koeajoon
Nurmijärven Sähkön upouuden hybridin VW Golf GTE:n sähköyhtiön rekisteröitymisen yhteydessä järjestetyssä asiakaskilpailussa.
Testiajo sattui juuri kovimpien pakkasten aikaan tammikuussa –
kuinka sähköauto selvisi siitä?
TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

P

asi Niinikoski opiskeli autoalaa 2000-luvun alkupuolella,
jonka seurauksena hän
kiinnostui suomalaisesta
sähköautoprojektista, joka
perustui Toyota Corollaan.
Suomalaisten insinööriopiskelijoiden tavoitteena oli koota Suomessa
Corollan runkoon ja pohjaan ulkomaisista osista
sähköauto, jota kutsuttiin
E-Corollaksi. Projekti
ei kuitenkaan koskaan
päässyt valmiiseen tuotteeseen asti, vaan on edelleen
prototyyppivaiheessa.
– E-Corollan idea perustui siihen, että autosta
poistetaan polttomoottoriosat ja korvataan ne
sähkökomponenteilla.
Olin jo tuolloin sitoutunut
hankkimaan tuon sähköauton, mutta siitä ei
sitten tullut valmista, Pasi
Niinikoski kertoo. Mutta
nyt hän pääsi sähköauton
rattiin.
Auto lataa ajossa,
kun ei kaasuteta

Niinikosken perhe asuu
upeassa maisemassa
maaseudulla Raalassa
hartiapankilla rakennetussa talossa, jossa on 126
m2 tilaa ja suora sähkölämmitys. Perheen toisella
kymmenellä olevat tyttäret
Saara ja Noora molemmat
harrastavat tanssia ja
voimistelua, ja Saara vielä
pianonsoittoa. Golf GTE
pääsikin näyttämään luon-

12

teensa, kun tyttöjä vietiin
harrastuksiin.
– Tykkäsin automaattivaihteistosta. Varustelutaso oli kaikin puolin korkea
– hyvät penkitkin. Kun
laittoi auton ajonaikaiseen
lataustilaan, ei tarvinnut
juurikaan käyttää jarrua
lähestyttäessä risteyksiä.
Takana tulevia saattaa
hämätä se, että jarruvalot
eivät pala.
– Kulutuksen puolesta
meni samoilla bensoilla
kuin oma auto, Ford Focus,
keskikulutus oli 5,9 l. Sähkövaraus näytti koko ajan,
että ajettavissa on 11 km,
mutta sähköajo ei mennyt
päälle lainkaan – liekö
syynä pakkaset ja matala
lataus. Ehkä energiaa ei
olisi riittänyt sisätilojen
lämmittämiseen.
– Peruutustutka on
kiva, huikkaa 10-vuotias
Saara-tytär.

vähentää jätettä, esimerkiksi ruokajätettä. Lasten
vaatteita kierrätämme sukulaisille, Irina Niinikoski
toteaa.
– Kyllä tuollainen
sähköauto voisi tulla
kyseeseen, jos se olisi
halvempi. Tarvitsisimme
myös farmariversion.
Robottiautot olisivat hyviä.
Vantaan asuntomessuilla
näimme busseja, jotka
kulkivat ilman kuljettajaa. Pitäisi olla sellainen
tilattava robottiauto, että ei
tarvitsisi pitää omaa autoa,
Pasi toteaa.

Niinikoskien takka on lämpöisenä koko ajan.

Liikenneoppaat koululaisille
N

urmijärven Lukkarin koulun
ekaluokkalaisille jaettiin liikenneopetuskansiosarjaan liittyvät uudistetut 130-sivuiset liikennetyökirjat.
Kirjojen lahjoittamisen mahdollistivat
nurmijärveläiset yritykset, joista yksi
oli Nurmijärven Sähkö.
Opetusmateriaalin on tuottanut
Kouluinfo, joka pyrkii edistämään
lasten liikenneturvallisuutta. Liikennetyökirjat ovat oppilaiden käytössä
useita vuosia.
Työkirjan tehtävien avulla lapset
omaksuvat paremmin liikenneaiheet,
joita käsitellään opettajan kanssa
tunnilla sekä liikennesäännöt tekemällä tehtäviä eri liikennetilanteista.
Kirjasta voi antaa myös kotitehtäviä,
jolloin liikenneasioita opetellaan
myös vanhempien kanssa.

Energiaa säästetään
lämmittämällä puulla
Niinikosken perhe säästää
energiaa sammuttelemalla
turhia valoja ja lämmittämällä puulla, joka saadaan naapurin metsästä.
Autotalliin Pasi hommasi
juuri ilmalämpöpumpun.
Irina on töissä Nurmijärven keskustassa ja Pasi
Karhunkorvessa. Kesäisin
työmatkat taitetaan välillä
polkupyörällä.
– Ilmaston lämpeneminen panee välillä vähän
miettimään. Koetamme

Irina ja Pasi Niinikoski etsivät tovin latauspistorasiaa
– lopulta se löytyi nokassa sijaitsevan logon takaa.

Nurmijärven Sähkön markkinointipäällikkö Kimmo Toivonen luovuttaa liikenneoppaat ekaluokkalaisille.
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Strateginen linjaus Nurmijärvellä

Siirtohinnat alle
keskiarvon
Nurmijärvellä sähkön siirron hinta on ja tulee
jatkossakin olemaan alle valtakunnan keskiarvon.
Tämä on Nurmijärven Sähköverkko Oy:n pitkän
tähtäimen strategian mukainen linjaus. Viimeisimmissä tilastoissa siirtohinta oli Nurmijärvellä maan
20. halvin. Esillä ollut Caruna oli tilastossa viidenneksi kallein, kun kallein oli Parikkalan Valo Oy.

S

ähkön siirron hinta
nousi parrasvaloihin
Fortumilta verkot ostaneen Carunan nostettua
siirron hintaa verkossaan
kerralla lähes 30% parin
vuoden omistamisen jälkeen. Carunan hinta on 8,1
snt/kWh, kun se Nurmijärven Sähköverkolla on
5,94 snt/kWh. Luku on arvioitu sähkölämmitteisestä
pientalosta, jonka sähkön
käyttö on 18 000 kWh/
vuosi. Halvin siirtohinta

oli Keravan Energian 5,46
snt/kWh.
– Toimintamme on
pitkäjänteistä ja verkkomme on toimitusvarma. Verkkoon tulee aina
joskus häiriöitä, mutta
Nurmijärven Sähköverkon
sähkönjakelun laatu on
muihin yhtiöihin verrattuna erinomainen, toteaa
Nurmijärven Sähköverkon
johtaja Osmo Karvonen.

Investointeihin
viisi miljoonaa euroa
Nurmijärven kunnan omistaman Nurmijärven Sähköverkko Oy:n liikevaihto
on noin 11 Me. Yhtiö
investoi vuosittain lähes 5
Me. Tällä hetkellä kuluja
aiheuttaa muun muassa
sähköverkon rakentaminen toimitusvarmaksi.
Yhtiö siirtää taajama-alueilla verkon maan alle.
Sähkön siirtohintaan tällä
on vähäinen vaikutus.
Osa haja-asutusalueilla
olevasta verkosta tulee
jatkossakin kulkemaan
ilmassa. Yhtiö huolehtii
siitä, että johtokadut ovat
esteettömät muun muassa
helikopteritähystyksen
sekä -raivauksen avulla.

Sähkömarkkinalaki
vaatii, että vuoden 2019
lopussa 50% verkoista on
oltava uusien vaatimusten mukaisia ja vuoden
2028 loppuun mennessä
100%. Nurmijärvi on tällä
hetkellä jo tavoittanut tuon
50%. Kun maakaapelointi
on valmis vuonna 2028, on
Nurmijärvellä noin 100 km
maakaapelia.
Tänä vuonna maakaapeloidaan Klaukkalassa Pietarinmäki sekä Toivolan
alue, Rajamäellä keskustan ja Mäenpään alue sekä
Jokelassa radan itäpuoli,
Perttu, Alho ja Läntinen
teollisuusalue.
– Sähkön siirtohintaa
on Nurmijärvellä korotettu viimeksi maaliskuun
alussa 2013, vaikka sen
jälkeen kantaverkkohintaa
on korotettu. Lähes kaikki
nurmijärveläiset ovat
oman verkkoyhtiön alueella. Nurmijärvellä ei ole
Carunan verkkoja. Vain
joitakin yksittäisiä asiakkaita Vihdin ja Hyvinkään
raja-alueilla on muiden
verkkoyhtiöiden asiakkaita, Karvonen toteaa.

Eltel saneeraa verkkoa
Nurmijärvellä
– Mohamed töissä

TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

N
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Mohamed Amhamdi on viihtynyt hyvin Suomessa.

urmijärven Sähköverkon sähköverkkoa saneeraa Eltel. Yksi
sen sähköasentajista on
marokkolaislähtöinen
Mohamed Amhamdi. Hän
saapui Suomeen isänsä
perässä 1996 15-vuotiaana. Eltelillä hän on ollut
töissä vuodesta 2001.
– Olen kotiutunut
Suomeen hyvin. Alussa
sai kuulla ’neekeri’-sanaa, kun naapurissa asui
skinejä, mutta minua
se ei haitannut. Ensin
asuin Riihikalliossa
Tuusulassa, mutta nykyisin minulla on 2008
rakentamani omakotitalo
Mäntsälässä, suomalai-

nen vaimo ja kaksi lasta.
Mohamedin mukaan
presidentti Niinistö
kiteytti hyvin pakolaistilanteen Suomessa. Hädänalaisia pitää auttaa,
mutta parempaa elämää
etsiville ei ole juuri nyt
sijaa samalla lailla.
– Olen muslimi, mutta
juon viinaa enkä rukoile
joka päivä – sianlihaa
en syö. Se on sitä omaa
identiteettiäni. Isiksestä
ajattelen kuten normisuomalainen. Ihmettelen,
mikseivät isot herrat ole
tehneet asialle nopeammin mitään. Aivan liian
kauan on sota kestänyt
Syyriassa.

Toimialan
tyytyväisimmät
asiakkaat
Korhosten
kokemukset
tukevat
tulosta
Virpi, Joel, Viivi ja Pasi Korhonen Tulikiven W10-vesikiertoisen takan äärellä. Takan vuolukivi on maalattu valkoiseksi.

T

utkimusyhtiö IRO
Research tiedusteli
viime syksynä 15
energiayhtiön asiakkailta
tyytyväisyyttä asiakaspalveluun, tiedottamiseen,
laskutukseen ja hinnoitteluun. Nurmijärven
Sähkön asiakkaat arvioivat
oman yhtiönsä toimialan
parhaaksi.
Korhosten perheen
kokemukset vastaavat
tutkimustulosta. Äiti-Virpi,
Isä-Pasi sekä lapset Joel
ja Viivi muuttivat uuteen
omakotitaloonsa vuosi
sitten jouluksi.
– Asiat ovat aina hoituneet nopeasti Nurmijärven Sähkön kanssa. Kun
ensimmäisinä aloitimme rakentamisen tällä
alueella, sähköyhtiö veti
nopeasti sähköt meille.

Ostimme heiltä työmaalle
sähköpääkeskuksenkin,
kun hinta oli kilpailukykyinen. Keskus jäi sitten
toimintaan talon sähköpääkeskukseksi, kertoo Virpi
Korhonen.
Korhosten talo sijaitsee
Krannilan uudella alueella
kirkonkylän tuntumassa.
Talossa on reilut parisataa
neliötä kahdessa kerroksessa. Seinissä on polyuretaanieriste, joka tuottaa
seinärakenteelle puutalojen matalimman u-arvon
markkinoilla.
Vesikiertoisen lämmityksen sydän on hybridivaraaja, jonka vettä lämmittää sähkövastuksen apuna
olohuoneen valkoinen
Tulikivi W10 -takka. Jäspin
varaajan automatiikka
käynnistää kiertovesipum-

pun automaattisesti, kun
takkaa lämmitetään.
Talon katolla on 3 m2
aurinkokeräimiä. Niiden
avulla lämmitetään varsinaisen lämmityskauden
ulkopuolella aurinkoiseen
aikaan maaliskuusta lokakuuhun varaajaa, käyttövettä ja uima-altaan vettä.
Oma sähköyhtiö on
kilpailutekijä
– Pieni on kaunista ja
asiakastyytyväisyys
voidaan pitää korkeana.
Tyytyväisyys liittyy toimitusvarmuuteen – sitä osaa
arvostaa vasta kun sähköä
ei tule. Jos siirtomaksut
pystytään pitämään kohtuullisena, tyytyväisyys
säilyy.
– Moni ei huomaa,
että oma sähköyhtiö voi
muodostua tosi isoksi
kilpailutekijäksi elinkeinopolitiikassa. Täällä
Nurmijärvellä se on ollut
strateginen valinta, että
sähköyhtiötä ei myyty vuosituhannen lopun aallossa.
Karkeasti ottaen sähköyhtiön osingoilla maksetaan

Pasi Korhonen esittelee katon
aurinkokeräimiltä tulevaa
venttiilijärjestelmää.

kunnan lainojen korot,
toteaa Virpi Korhonen,
joka on valtuuston jäsen
ja sivistyslautakunnan
puheenjohtaja.
– Nurmijärven Sähkön
palvelu on ollut ensiluokkaista. Asuimme jonkun
vuoden hieman syrjemmässä alueella, jossa tuuli
usein kaatoi puita ilmajohtimien päälle aiheuttaen
katkoja. Sähköyhtiömme
korjasi sähköt aina nopeasti, vaikka apua tarvitsevia
on useampia, Pasi Korhonen toteaa.
– Olemme kilpailuttaneet sähköä, mutta lopuksi
olemme aina palanneet
Nurmijärven Sähkön
asiakkaiksi, sillä yhtiön
hinnat ovat kilpailukykyiset. On myös arvokasta
asiakaspalvelun kannalta,
että yhtiön työntekijöillä
on vahva paikallistuntemus, kun moni heistä asuu
alueella, Virpi toteaa.
– Olemme käyttäneet
kanta-asiakasetuja ja käyneet yhtiön järjestämissä
kesäteatteriesityksissä. Pidän myös Venla-palvelusta, kun voin käydä netissä
seuraamassa energiankulutusta. Lattialämmityksemme on vielä käsisäädöllä ja netistä voimme
seurata tilannetta.
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Mukana myös Kopsa 2
-tuulivoimapuistossa

Nurmijärvi Golf tarjoaa pelaajille tulevana kesänä entistäkin
ehommat puitteet
harrastaa kolopalloa.
Uusi klubirakennus tuo
kauden aikana väljyyttä ja viihtyisyyttä,
mutta myös paremmat
edellytykset toiminnalle varsinaisen golfkauden ulkopuolella.

Pääset
pelaamaan
9-reikäiselle
ilman green
cardia

–U

uteen rakennukseen tulee kokoontumistiloja jopa 120-130
hengen tapahtumille.
Ravintolapalvelut monipuolistuvat ja paranevat,
kun tulee uudet tarjoilulinjat ja buffettisysteemit, ja
kaikki kalusteet uusitaan.
Mietimme mahdollisuuksia hyödyntää tiloja talvisaikaan, toteaa Nurmijärvi
Golfin toimitusjohtaja Esa
Meriläinen.
Uudet tilat auttavat
vetämään läpi kesän
kiihkeän ohjelman, johon
sisältyy mm. n. 50 klubikilpailua, n. 40 yrityskilpailua, 30 tykypäivää ja

Nurmijärvi Golfin toimitusjohtaja Esa Meriläinen ja palvelupäällikkö Johanna Purhonen sähköyhtiön väreihin
teipatussa golfautossa.

Golfareille uusi klubirakennus
TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

15 alkeiskurssia. Kentän
toiminnot työllistävät
kaiken kaikkiaan n. 45
henkeä. Vilkkaimpana päivänä alueella iskee palloja
500-600 pelaajaa.

Liikennevalot väylälle C3
Nurmijärven golfkentällä on
C3-väylällä aurinkopaneelista
virtansa saava liikennevalo,
joka varoittaa seuraavaa pelaajaa edellisestä näkemäesteen
takana. Pelaaja painaa nappulasta, jolloin syttyy punainen
varoittava valo. Lampun toisella
puolella on pienempi, toiseen
suuntaan osoittava, pyörivä
valo, joka kertoo laitteen olevan
päällä. Valo sammutetaan noin
150 m päässä.
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– Valitsimme aurinkopaneelin, koska tuolla väylällä ei ole
sähköjä lähimaillakaan. Olisi
ollut hankalaa kaivaa pitkä
matka kaapelille maassa,
jossa on jo kaikenlaista, kuten
salaojaputkia, toteaa Juha
Hiltunen, joka kokosi järjestelmän. Hän harrastaa golfia
ja on elektroniikkainsinööri,
jonka vuoksi hänen puoleensa
käännyttiin. Kentällä on
toinenkin liikennevalo, mutta
se saa virtaa kaapelista.

Nurmijärven Golfklubissa onkin 1850 jäsentä,
mikä tekee siitä Nurmijärven suurimman urheiluseuran. Klubi on tarjonnut
lähtökohdat peräti viidelle
ammattilaiselle: Henri Satamalle, Mikael Jämsälle,
Ossi Mikkolalle, Miki
Kuroselle sekä Elina
Ikävalkolle. Kaikki muut
paitsi Ikävalko kilpailevat
edelleen.
Nurmijärvi Golf tarjoaa
monipuolista liikuntaa,
sillä alueella on mahdollista harrastaa myös
frisbeegolfia sekä vielä
harvinaisempaa futisgolfia,
jossa palloa potkitaan yli
puolimetrisiin reikiin.
Golfin asema
vakiintunut
Tällä hetkellä golf ei lajina
suurene eikä pienene.
Pelaajia tulee lajiin suurin
piirtein yhtä paljon kuin
lopettaa. Junioreita ja senioreita on suurin piirtein
yhtä paljon eli neljännes
kumpiakin. Loput eli puolet pelaajista osuu 22 ja 55
ikävuoden väliin. Nurmijärvellä kentän osakkaan
keski-ikä on 56 vuotta,
seuran jäsenen 45 vuotta.

– Golfia pelataan ensin
nuorena innokkaasti perheen perustamisikään asti.
Sitten pidetään taukoa ja
jatketaan taas, kun lapset
ovat lähteneet omilleen.
Jäsenyys maksaa tällä
hetkellä 123 e/vuosi, jonka
päälle tulevat pelimaksut.
Aktiivipelaajalle harrastus
(jäsenyys + pelimaksut)
maksaa siinä 60-70 e/ kk
jaettuna koko vuodelle.
– Aloittelijoille on erilaisia sisäänheittopaketteja.
Jos aloittaa golfin alkeiskurssilla täällä ja tulee
NGK:n jäseneksi, maksaa
se 250 e yhteensä, toteaa
kentän palvelupäällikkö
Johanna Purhonen.
– Golfilla on merkittävä terveysvaikutus.
18-reikäisen kierroksen
aikana kävellään 7-10 km
ja kulutetaan 1500 - 1800
kcal. Liikunta tapahtuu sosiaalisessa ympäristössä,
jossa luodaan kontakteja ja
voidaan pelata yhdessä eri
sukupuolten tai eri ikäisten ja tasoisten kesken.
Nurmijärvellä on
mahdollisuus kokeilla
lajia 9-reikäisellä kentällä
ilman green cardia.

Nurmijärven Sähkö on nyt mukana myös Raahen Kopsa 2
-tuulivoimapuistossa, joka vihittiin viime vuoden huhtikuussa
käyttöön. Asiakkaillamme on mahdollisuus ostaa ympäristöystävällistä, tuulivoimalla tuotettua sähköä. Tuulisähkö
on kohtuuhintaista, sillä sitä tuetaan syöttötariffilla. Tämä
tukimuoto on kuitenkin tulossa tiensä päähän.

Tuulivoimaa tuetaan
voimakkaasti. Tuen idea
on se, että tuen aikana
saadaan maksettua tuulivoimalan perustamisen
pääomakustannukset – ja
energiahan on sitten
ilmaista.
Tuulivoiman tukemisen
taustalla on myös se, että
EU on määrännyt, että
tietty määrä energiasta
on tuotettava uusiutuvilla
energialähteillä. Tämän
Suomi on saavuttanut.
Nykyisin valtio takaa
tuulivoiman hinnaksi ns.
syöttötariffilla 83,5 e/
MWh eli maksaa sähkön
markkinahinnan ja tariffin
välisen erotuksen tuottajalle. Kun sähköenergian
hinta on laskenut lähelle
30 e/MWh, on erotus
suuri ja tukeminen käynyt
kalliiksi veronmaksajien
kukkarolle.

Viimeiset nykytuet
maksetaan 2029
Tuulivoiman syöttötariffijakso on 12 vuotta.
Viimeinen ryhmä voimaloita pääsee nykyisen
tariffin piiriin vuonna 2017
eli viimeiset tuet tämän
muotoisena maksetaan
vuonna 2029. Kopsa on
pyörinyt vuodesta 2013
alkaen eli sen tuki päättyy
vuonna 2025.
– Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä pohtii
parhaillaan sitä, millainen
voisi olla uusi tuulivoiman
tukimuoto. Mielestäni
seuraavan uusiutuvan
energian tukimallin pitäisi
olla markkinaehtoinen ja
kilpailutukseen perustuva
sekä riippumaton teknisestä toteutuksesta. Joka
tapauksessa menneestä

Puhurin toimitusjohtaja Antti Vilkuna

tulee ottaa oppia ja laatia
järjestelmä paremmalla
ammattitaidolla, toteaa
Kopsan toiminnasta
vastaavan tuulivoimayhtiö
Puhurin toimitusjohtaja
Antti Vilkuna.
Suomessa tuulivoimalla tuotetaan 2,5 TWh,
kun esimerkiksi Ruotsissa 13 TWh. Suomessa
tullaan Vilkunan mukaan
menemään yli 10 TWh:iin
vuoteen 2025 mennessä.
– Nykyisen syöttötariffin piiriin oli tarjolla yli
10 TWh, mutta vain 2,5
TWh toteutui. Lopuista
7,5 TWh:sta puolet ei tule
jatkossakaan toteutumaan johtuen erilaisista
määräyksistä. Toinen puoli
kilpailee sitten mahdollisuudesta päästä uuden
tukimuodon piiriin.
– Onko nykyinen tariffijärjestelmä sittenkään niin
huono – Ruotsissa, jossa
on erilainen järjestelmä,
ollaan jo nähty ensimmäiset konkurssit.

Osta meiltä
tuulisähköä
Nurmijärven Sähkö on
mukana Haminan Mäkelänkankaan sekä Raahen
Kopsan tuulivoimapuistoissa Suomen Voiman
kautta. Osuus puistojen
vuotuisesta tuotannosta on
yhteensä noin 3000 MWh,
joka kattaa noin tuhannen
kerrostaloasunnon sähkön
vuosikulutuksen.
Asiakkaamme voivat ostaa esimerkiksi 1000 kWh
tuulivoimaa vuodessa, joka
maksaa 2 e/kk nykyisen
voimassaolevan sähkönmyyntisopimuksen hinnan
päälle – tai 5000 kWh 5 e/
kk. Ks. tarkemmin www.
nurmijarvensahko.fi/fi/
sahko/ekologistatuulivoimaa.

Suomessa
tuulivoimalla
tuotetaan 2,5
TWh, Ruotsissa
13 TWh
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TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

Parhaat edellytykset
pelata jalkapalloa
N

urmijärveltä ei ole
mitään syytä lähteä muualle pelaamaan
jalkapalloa. Pitäjä tarjoaa
parhaat edellytykset pelata
tätä maailman suosituinta lajia. Nurmijärven
Sähkö sponsoroi seuraa
– Klaukkalan NJS-hallista
tulee Nurmijärven Sähkö
Areena. Halli saa uuden
tekonurmen huhtikuussa.
Nurmijärven Jalkapalloseura NJS on maamme
14. suurin jalkapalloseura
noin tuhannella jäsenellään. Se on aikamoinen
meriitti lajissa, joka on
harrastajamääriltään
maamme suurin.
– Kaikki tekonurmemme pidetään kunnossa ja
uusitaan lähivuosina. Kunta satsaa lajiin pitämällä
huolta olosuhteista. NJS ja
RaKe (Rajamäen Kehitys)
liikuttavat niin valtavaa
määrää kuntalaisia, toteaa
seuran varapuheenjohtaja
ja halliyhtiön puheenjohtaja Antti Ainasoja.
Tekonurmet kulu-

vat vaihtokuntoon 8-10
vuodessa, sillä niiden
käyttöaste on suuri. Käytännössä niillä pelataan
ympäri vuoden, iltaisin klo
17-22 ja viikonloppuisin
kahdeksasta iltamyöhään.
Ammattivalmennus
Valmennus on huippuluokkaa. NJS:llä on ammattivalmentaja kaikissa
ikäkausijoukkueissa eli
käytännössä kouluiästä
alkaen. Kilpasarjat alkavat
vasta 12-vuoden iässä. Sitä
ennen joukkueita ja yksittäisiä pelaajia ei laiteta
paremmuusjärjestykseen.
NJS:ssa suhtaudutaan
suopeasti monipuoliseen
harrastamiseen. Moni
nuori pelaaja harrastaa jalkapallon lisäksi
yleisurheilua, jääkiekkoa,
koripalloa, salibandyä
sekä judoa. Tämä tuottaa
tutkimustenkin mukaan
paremman lopputuloksen
pitkällä tähtäimellä myös
kilpailullisesti.

Klaukkalan tekonurmella on aikamoinen säpinä iltaisin ja viikonloppuisin.

– Jokaiselle pelaajalle
tarjotaan samat mahdollisuudet kehittyä. Esimerkiksi Pojat-05 -ryhmässä
on noin 80 pelaajaa, jotka
harjoittelevat kolmessa
eri tasoryhmässä. Jokainen tekee samoja asioita,
mutta oman tasoisessaan
ryhmässä.
NJS:lla on kaksi kokopäiväistä työntekijää: valmennuspäällikkö Mikko
Manninen ja leikkimaailman kehityksestä vastaava
Asko Jortikka, jonka lisäksi puolipäiväisenä seura- ja
harrastekoordinaattori Sari
Tommola.
Junioriurheilussa –
lajissa kuin lajissa – on
yleistynyt tapa, että
vanhemmat siirtävät
lapsensa kunnian ja maineen toivossa pelaamaan
”aidan taakse, jossa ruoho
on vihreämpää” – jopa
alle 10-vuotiaina. Tässä
ei ylipäätään ole järkeä,
mutta Nurmijärvellä se ei
ole mitenkään perusteltua,
koska puitteet jalkapallon

Menestystarina Rajamäellä
Aikaisemmin
jäähdytysvettä saattoi
kulua tuhansia
kuutioita
päivässä

harrastamiselle ovat parhaat mahdolliset.

Roalin tuotteista
90% vientiin

Nurmijärven Sähkö
sponsoroi
Sähköyhtiö sponsoroi
NJS:aa, jonka vastineeksi
hallin nimeksi tulee ’Nurmijärven Sähkö Areena’.
Pelaajien harjoitusliiveihin
tulee yhtiön logo, yhtiö
on mukana NJS-päivillä,
somessa ja tapahtumissa
sekä näkyy eri yhteyksissä
siellä missä seurakin.
–Lyhyellä tähtäimellä haluamme kehittää
urheilullisia lapsia sekä
nuoria omassa lähiympäristössään ja Nurmijärven
Sähkö on hienosti mahdollistamassa tätä toimintaa. Pitkällä tähtäimellä
rakennamme pelaajapolun
sellaiseksi, että täältä ei
kannata lähteä minnekään, ennen kuin isommat
liigakentät kutsuvat ehkä
jossain A-juniori-iässä,
Ainasoja toteaa.

Kunnossapitopäällikkö Markku Laakso ja uusia jäähdytyslaitteita.

Tällaisia yrityksiä
Suomi tarvitsee noustakseen. Rajamäellä
Altian viinatehtaan vieressä kasvaa Roal, joka
valmistaa entsyymejä
teollisuuden käyttöön.
Nurmijärven Sähkö
auttaa menestyksen
luomisessa toimittamalla tehtaalle sähkön.

R

oal kasvaa ja siitä yhtenä merkkinä on uusi,
jo vuonna 2014 alkanut
laajennusprojekti, joka
valmistuu seuraavassa
vuodenvaihteessa. Se lisää
tehtaan entsyymienvalmistuksen fermentointikapasiteettia 40 %.
Fermentointiprosessi
tuottaa valtavasti lämpöä,
joka on jäähdytettävä.
Laajennusprojektin
ensimmäisessä vaiheessa
rakennettiin jäähdytyslaitos, joka valmistui viime
vuoden lokakuun lopussa.
Aikaisemmin prosessi
jäähdytettiin pohjavedellä,
jota kului jopa tuhansia
kuutioita päivässä.
Vähennetään veden
kulutusta
– Uusi jäähdytyslaitos
perustettiin sekä energiataloudellisista että
ympäristösyistä. Vettä
kului niin paljon. Lisäksi
uusi jäähdytinlaitos voi
talvella hyödyntää kylmää
ulkoilmaa. Jos lämpötila
on alle nollan, ei tarvita
muuta jäähdytystä. Laitok-

sen katolla on seitsemän
lauhdutinyksikköä, joissa
jokaisessa on seitsemän
lauhdutinpuhallinta, toteaa
Roalin kunnossapitopäällikkö Markku Laakso.
Varsinaisia ammoniakkia kylmäaineena käyttäviä jäähdytinyksikköjä
rakennuksessa on kolme.
Loppuvuoden aikana asennetaan vielä kaksi yksikköä lisää. Jäähdytysteho on
2,5 MW per yksikkö. Koko
investoinnin kustannus
on n. 15 Me. Muuntajia
rakennuksessa on kolme
ja varaus vielä kahdelle.
Tällä hetkellä muuntajateho on 8 MW.
Vuoden suurin projekti
Roalin omistavat puoliksi
Altia ja brittiläinen Associated British Food. Tehtaaseen on investoitu sen
verran paljon, että sen voi
olettaa pysyvän Suomessa
myös jatkossa.
– Entsyymeihin perustuva bisnes vaatii kovan
panostuksen tuotekehittelyyn. Täällä Rajamäellä
tuotekehityksessä työskentelee kolmisenkymmentä
henkeä ja Saksassa Darmstadtissa toinen mokoma.
Nurmijärven Sähkölle
alueen sähkönjakeluverkkoon investoiminen on
vuoden suurin projekti,
kokonaisarvoltaan 1,1 Me.
Rajamäen sähköasemalle
muun muassa tulee uusi,
500 000 euroa maksava
päämuuntaja etupäässä
juuri Roalin kasvaneisiin
tarpeisiin.

Farkkukankaista
rehuihin
Fermentointi on prosessi, joka tuottaa entsyymejä.
Entsyymit ovat biologisia katalyyttejä, eli ne nopeuttavat kemiallisia reaktioita. Roalin tuotteista suurin osa
menee rehuteollisuuteen, sitten paperi-, tekstiili- ja
ruokateollisuuteen.
Elintarviketeollisuudessa entsyymeillä voidaan varmistaa tuotteiden tasalaatuisuutta. Taikinaan saadaan
haluttu, taikinaa vahvistava rakenne ja leipä saadaan
säilymään pitempään. Juomateollisuudessa saadaan
aikaan kirkkautta tai sameutta. Amylaaseilla pilkotaan
tärkkelys käymiskelpoisiksi sokereiksi alkoholiteollisuudessa.
Rehuteollisuudessa entsyymeillä mm. optimoidaan
eläinten ravintoaineiden saantia. Entsyymit lisäävät rehuraaka-aineiden ravintoarvoa ja vähentävät
ympäristökuormitusta. Esim. fytaasin käyttö vapauttaa
fosforia ja korvaa lisäfosforin tarpeen. Entsyymeillä
voidaan myös parantaa rehun ravintoarvoa.
Tekstiiliteollisuudessa entsyymejä käytetään esim.
farkkukankaiden käsittelyyn kivipesun sijasta sekä
neuleiden nypynpoistoon ja pesuaineissa mm.
tehoaineena. Selluloosateollisuudessa niitä käytetään
valkaisuun ja paperiteollisuudessa energiankulutuksen vähentämiseen.

Uusi jäähdytyslaitos on ensimmäinen osa laajennusta.
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KANTA-ASIAKASNÄYTÖS

3.8.2016 KLO 18.0 0
ven
Kanta-asiakashinnat Nurmijär
:
een
öks
Sähkön tilausnäyt
4 v.),
15 € aikuinen, 10 € lapsi (3-1
€.
normaalisti 25/15
taMuihin näy töksiin alennus kan
asiakasse
init
Ma
u.
asiakkaille 3 €/lipp
ä.
ess
eyd
yht
numero tilauksen

siakasKanta-a seen
näytök

L I PU T
15/10 €
sss

s

Lipputilaukset puhelimitse
la
044 346 8000 tai sähköpostil
fi
liput@taaborinkesateatteri.

Risto Räppääjä ja Nelli Nuudelipää
Taaborin kesäteatterissa 22.7-4.8.2016
Taavi Vartian ohjaamassa koko perheen näytelmässä
tapaamme kaikki tutut hahmot: Riston, Nellin,
Rauhan ja Lennartin.
Kommelluksia aiheuttaa Rauha-tädin kirjoittama
rakkauskirje, joka päätyykin Lennartin sijasta Nellille
ja Nelli luulee Riston kirjoittaneen kirjeen hänelle…
Taaborinvuoren Kesäteatteri • Palojoentie 272, 01940 Palojoki
Puh. 044 346 8000 • www.taaborinkesateatteri.fi

PL 4, 01901 Nurmijärvi | puh. (09) 8780 7300 | www.nurmijarvensahko.fi

20

